Annáll efnahags- og peningamála 2004
Janúar
Hinn 1. janúar voru bætur Almannatrygginga hækkaðar um 3%.
Hinn 2. janúar samþykkti FME umsókn Straums fjárfestingarbanka hf. um starfsleyfi sem lánafyrirtæki skv. 3. tl.
1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Straumur fjárfestingarbanki hf. sótti um aðild að Kauphöll
Íslands hf.
Frá ársbyrjun 2004 kaupir Seðlabankinn 5 milljónir Bandaríkjadala í viku hverri á innlendum millibankamarkaði í stað
12,5 milljóna frá maí 2003. Gjaldeyriskaup Seðlabankans hafa að markmiði að efla gjaldeyrisforða bankans.
Hinn 15. janúar birti fjármálaráðuneytið þjóðhagsspá.
Febrúar
Hinn 4. og svo aftur hinn 19. febrúar jók sjávarútvegsráðuneytið loðnukvóta, fyrst um 80 þús. lestir og svo um
240 þús. lestir. Loðnukvótinn er eftir það samtals um 875 þús. lestir, þar af koma 737 þús. lestir í hlut Íslendinga.
Hinn 5. febrúar voru samþykktar breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki, lög nr. 4 6. febrúar 2004. Breytingarnar
leiddu m.a. til þess að ekki var lagt til á stofnfjárfundi SPRON að breyta sparisjóðnum í hlutafélag og að ekki varð
af kaupum KB banka hf. á SPRON sem áður höfðu verið tilkynnt.
Hinn 24. febrúar keypti KB banki hf. 19.385.994 hluti í Singer and Friedlander Group Plc., sem samsvaraði 10,00%
af útgefnu hlutafé. Eftir kaupin átti KB banki hf. samtals 37.866.694 hluti í bankanum, sem nam 19,53% af útgefnu
hlutafé. Samkvæmt yfirlýsingu bankans hafði hann ekki í hyggju að yfirtaka Singer and Friedlander Group Plc.
Mars
Hinn 7. mars voru undirritaðir kjarasamningar Starfsgreinasambandsins og Flóabandalagsins(aðildarfélaga
Starfsgreinasambandsins við Faxaflóa) við SA. Samningarnir gilda til 31. desember 2007. Heildarkostnaður launagreiðenda á samningstímanum er áætlaður 15,1% eða 3,6% að meðaltali á ári. Samið var um að ný launatafla tæki
gildi og ýmiss konar bónus- og álagsgreiðslur yrðu felldar inn í taxtakaup árin 2004 og 2006. Í tengslum við breytingar á launatöflu var samið um sveigjanlegri vinnutíma í einstökum starfsgreinum eða vinnustöðum. Ennfremur var
samið um að framlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð ykist á samningstímabilinu úr 6% í 8%.
Forsendur kjarasamninganna eru að verðlag þróist í takt við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og að kostnaðarhækkanir samningsins verði almennt stefnumarkandi fyrir aðra samninga á vinnumarkaði. Tvisvar á samningstímanum, árin 2005 og 2006, metur sérstök nefnd skipuð fulltrúum ASÍ og SA hvort samningsforsendur hafi staðist.
Í tengslum við undirskrift kjarasamninga Starfsgreinasambandsins lofaði ríkisstjórnin að beita sér fyrir lækkun
tryggingagjalds um 0,45% árið 2007 til að draga úr kostnaðaráhrifum samningsins fyrir atvinnurekendur. Samið var
um að atvinnuleysisbætur hækki um 3,6% umfram lágmarkstekjur á samningstímanum og að fjármögnun starfsmenntasjóða verði tryggð til loka samningstímans. Kostnaður ríkissjóðs vegna þessa hefur verið metinn 2½ ma.kr.
Hinn 12. mars var hlutafé Íslandsbanka hf. lækkað um 500 m.kr. að nafnvirði. Skráð hlutafé félagsins, eftir lækkun,
var því 10 ma.kr. að nafnvirði.
Hinn 12. mars jók Landsbanki Íslands hf. hlutafé sitt um 600 m.kr. að nafnvirði. Skráð hlutafé félagsins eftir hækkun
var 8,1 ma.kr. að nafnverði. Gengi í viðskiptunum var 7,6 og hækkaði því eigið fé bankans um 4.560 m.kr. við
söluna. Miðað við niðurstöðu ársreiknings 2003 og að viðbættu söluverði hlutafjáraukningarinnar varð eigið fé
Landsbankans tæpir 27 milljarðar kr. Lögbundið eiginfjárhlutfall bankans varð því ríflega 11% eftir þessa hlutafjáraukningu og þar af rúmlega 8% í eiginfjárþætti A.
Hinn 17. mars fór fram útboð hjá Lánasýslu ríkisins á nýjum flokki óverðtryggðra ríkisbréfa. Þetta var flokkur
ríkisbréfa, RIKB 10 0317, með lokagjalddaga 17. mars 2010. Skuldabréfin eru með vaxtagreiðslufyrirkomulagi og
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greiðast vextir eftir á, einu sinni á ári. Ársvextir eru 7,00%. Á lokagjalddaga greiðist síðasta vaxtagreiðslan ásamt
nafnverði bréfsins.
Hinn 17. mars sl. var tilkynnt að Íslandsbanki hf. hefði selt 75% eignarhlut í breska einkabankanum R. Raphael &
Sons plc í Bretlandi. Eftir söluna mun bankinn því eiga 25% í Raphael & Sons, sem er því ekki lengur dótturfélag í
reikningum bankans. aupandinn er Lenlyn Holdings plc. Í tilkynningunni kom fram að söluverð R. Raphael & Sons
plc hafi verið í samræmi við bókfært virði í reikningum bankans og salan hefði því haft óveruleg áhrif á rekstur og
efnahag Íslandsbanka hf.
Apríl
Hinn 5. apríl var tilkynnt að fjármálaráðuneytið hefði óskað eftir því við Lánasýslu ríkisins að útgáfumagn spariskírteina ríkissjóðs í flokknum RIKS 15 1001 yrði aukið um 3.434.428.436 kr. að nafnverði 6. apríl. Þetta var gert í
tengslum við uppgjör lífeyrisskuldbindingar vegna samreksturs ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar.
Hinn 5. apríl gerðu ríkissjóður og Reykjavíkurborg samkomulag um lífeyrisskuldbindingar stofnana sem þau reka
saman. Ríkissjóður greiðir borgarsjóði 2,9 ma.kr., auk þess sem stefnt er að árlegu uppgjöri skuldbindinga milli ríkis
og borgar, eftir því sem þær Annáll efnahags- og peningamála falla til. Gert hafði verið ráð fyrir þessum skuldbindingum við fyrri uppgjör ríkissjóðs. Því fylgir henni engin gjaldfærsla í ríkisreikningi ársins.
Hinn 5. apríl tók alþjóðlega uppgjörsfyrirtækið Clearstream Banking Luxembourg upp skráningu á íslenskum skuldabréfum. Samkvæmt tilkynningu verða skráðir helstu flokkar húsbréfa, húsnæðisbréfa, ríkisbréfa og spariskírteina
ríkissjóðs.
Hinn 8. apríl var gerður nýr heildarkjarasamningur aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins við ríkið. Samningurinn
gildir til 31. mars árið 2008. Kostnaðarhækkun launagreiðslna er 20,4% á samningstímanum, eða 4,7% að meðaltali á ári. Þetta er meiri kostnaður en í kjarasamningum landssambanda ASÍ og SA og stafar af því að mótframlag
ríkisins vegna félagsmanna Starfsgreinasambandsins verður hækkað úr 6% í 11,5%, til jafns við það sem greitt er
vegna annarra starfsmanna ríkisins.
Hinn 10. apríl kom til innlausnar flokkur spariskírteina RIKS 04 0410 að fjárhæð um 5 ma.kr.
Hinn 11. apríl afþökkuðu Decode Genetics 20 milljarða króna ríkisábyrgð, sem fjármálaráðherra hafði fengið heimild
Alþingis til að veita. Þessi ábyrgðarveiting hafði verið í skoðun hjá Eftirlitsstofnun EFTA. Í kjölfarið dró ríkisstjórnin til
baka beiðni sína til eftirlitsstofnunarinnar um slíka skoðun.
Meirihluti landssambanda ASÍ lauk við gerð kjarasamninga við SA seinni hluta apríl. Rafiðnaðarsamband
Íslands undirritaði samning við SA 15. apríl, Landssamband íslenskra verslunarmanna og Verslunarmannafélag
Reykjavíkur 21. apríl, Matvís, matvæla- og veitingasamband Íslands 24. apríl og Samiðn, samband iðnfélaga þann
29. apríl. Samningarnir gilda allir til 31. desember 2007 og eru kostnaðaráhrif þeirra svipuð og í kjarasamningi
Starfsgreinasambandsins og SA, þótt útfærsla einstakra atriða sé mismunandi.
Maí
Hinn 4. maí fékk Straumur Fjárfestingarbanki hf. leyfi til miðlunar verðbréfa.
Hinn 6. maí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka stýrivexti bankans, þ.e. vexti í
endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir, um 0,2 prósentur í 5,5% hinn 11. maí. Aðrir vextir bankans voru einnig
hækkaðir um 0,2 prósentur 11. maí.
Hinn 11. maí voru undirritaðir hjá Lánasýslu ríkisins samningar í tengslum við útgáfu ríkisskuldabréfa og viðskiptavakt á eftirmarkaði. Frá 1. júní 2004 hafa sex aðilar heimild til þess að kalla sig „Aðalmiðlara með ríkisskuldabréf“.
Þeir aðilar eru: Íslandsbanki, KB banki, Landsbanki Íslands, MP Fjárfestingarbanki, Sparisjóðabanki Íslands og
Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis.
Hinn 13. maí var tilkynnt að Íbúðalánasjóður hefði samið við Deutsche Bank AG í London um að starfa sem ráðgjafi
og umsjónaraðili við endurskipulagningu markflokka húsbréfa.
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Hinn 19. maí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði breytt reglum um viðskipti bindiskyldra lánastofnana við bankann. Í breytingunni fólst að samningstími sem gilti um reglulegar markaðsaðgerðir bankans, þ.e.
endurhverf viðskipti og sölu innstæðubréfa, styttist úr 14 dögum í 7 daga frá og með 1. júní.
Hinn 19. maí staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands, AA- fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri mynt, AAA fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum og F1+ fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri mynt. Horfur um breytingar á matinu eru stöðugar.
Júní
Hinn 1. júní var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka vexti bankans í endurhverfum
viðskiptum við lánastofnanir um 0,25 prósentur í 5,75% hinn 8. júní. Aðrir vextir bankans hækkuðu hinn 11. júní.
Hinn 7. júní staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s lánshæfiseinkunnir ríkissjóðs Íslands, Aaa fyrir langtímaskuldbindingar í erlendri og innlendri mynt og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar í erlendri og innlendri mynt.
Horfur um breytingar á matinu eru stöðugar.
Hinn 7. júní var tilkynnt að KB banki hf. hefði stofnað eignastýringarfyrirtæki í Lundúnum, New Bond Street Asset
Management LLP (skammstafað NBS). Starfsemi nýja fyrirtækisins felst í að byggja upp sérhæft skuldabréfa- og
lánasafn fyrir KB banka hf. auk stýringar á sérhæfðum sjóðum fyrir þriðja aðila. Samkvæmt fréttinni er stefnt að því
að NBS verði með tvo milljarða evra í stýringu innan tveggja ára.
Hinn 14. júní var kunngert að KB banki hf. hefði keypt danska bankann FIH A/S af Swedbank. FIH sérhæfir sig í
fjármögnun fyrirtækja í Danmörku af öllum stærðum. Við kaupin mun efnahagur KB banka hf. tvöfaldast. Fyrirvari
var gerður við kaupin um samþykki fjármálaeftirlita í Danmörku og á Íslandi. Kaupverðið var 1,0 ma. evra að jafnvirði ríflega 84 ma.kr.
Hinn 14. júní tilkynntu alþjóðlegu matsfyrirtækin Moody’s og Standard & Poors að Íbúðalánasjóður fengi sama
lánshæfismat og ríkissjóður Íslands. Matið var rökstutt með þeirri ábyrgð sem sjóðurinn nýtur frá íslenska ríkinu.
Hinn 18. júní tilkynnti Kauphöllin í Stokkhólmi að KB banki hf. væri eitt af 13 nýjum félögum í Attract 40 vísitölunni.
Val félaga í vísitöluna byggist á veltu bréfa og verður endurskoðað í árslok 2004.
Hinn 18. júní tilkynnti KB banki hf. að gengið hefði verið frá útgáfu víkjandi skuldabréfa að fjárhæð um 450 milljónir
evra, eða um 40 ma.kr., til fjármögnunar á kaupum bankans á FIH. Til eiginfjárþáttar A töldust 150 milljónir evra
en afgangurinn til eiginfjárþáttar B.
Hinn 18. júní var tilkynnt að aðild Deutsche Bank AG London að Kauphöll Íslands hefði verið samþykkt af stjórn
Kauphallarinnar.
Júlí
Hinn 1. júlí komu til framkvæmda breytingar á Íbúðalánasjóði sem samþykktar höfðu verið á Alþingi 28. maí.
Útgáfu hús- og húsnæðisbréfa var hætt og gefin voru út ný bréf, íbúðabréf sem eru jafngreiðslubréf til 20, 30 og
40 ára með tveimur gjalddögum á ári. Helstu breytingar voru að lántakendur fá lán greidd í peningum í stað þess
að fá afhent húsbréf. Samtímis var eigendum helstu flokka húsbréfa og húsnæðisbréfa boðið að skipta á þeim og
íbúðabréfum og var eldri bréfum að andvirði 338 ma.kr. skipt.
Hinn 1. júlí lækkuðu vextir á íbúðabréfum Íbúðalánasjóðs um 0,3 prósentur, í 4,8%. Hinn 1. ágúst lækkuðu vextirnir
aftur um 0,3 prósentur í 4,5% og um 0,15 prósentur í 4,35% hinn 1. september. Þessi mikla lækkun ræðst af lækkandi ávöxtunarkröfu íbúðabréfa á markaði.
Hinn 5. júlí samþykktu hluthafar í KB banka hf. hlutafjáraukningu til forgangsréttarhafa að 110.137.128 hlutum.
Söluverð var 360 kr. á hlut og heildarvirði aukningarinnar 39.649.366.080 kr.
Einnig var samþykkt að veita stjórn bankans heimild til viðbótaraukningar hlutafjár um 110 milljónir hluta án forgangsréttar.

3

ANNÁLL 2004

PENINGAMÁL

Hinn 5. júlí var tilkynnt að bankastjórn Seðlabanka Íslands hefði ákveðið að hækka vexti bankans í endurhverfum
viðskiptum við lánastofnanir um 0,5 prósentur í 6,25% hinn 6. júlí. Aðrir vextir bankans hækkuðu hinn 11. júlí.
Hinn 14. júlí var tilkynnt um árlega endurskoðun gengisskráningarvogar krónunnar í ljósi utanríkisviðskipta ársins
2003. Hin nýja vog tók gildi 16. júlí.
Ágúst
Hinn 9. ágúst var hlutafé KB banka hf. í Kauphöll Íslands hækkað um sem nam kr. 1.101.371.280 að nafnverði,
sem skiptist í 110.137.128 hluti. Skráð hlutafé félagsins á aðallista Kauphallar Íslands eftir hækkunina var kr.
5.506.856.400 að nafnverði, eða 550.685.640 hlutir.
Hinn 12. ágúst gerði Íslandsbanki hf. tilboð í hlutafé Kredittbanken A/S í Noregi á verðinu 7,25 norskar krónur á
hlut. Tilboðið nam rúmum 3,5 ma.kr. fyrir allt hlutafé í bankanum. Stjórn Kredittbanken mælti með tilboðinu við
hluthafa en það var háð fyrirvara um samþykki 90% hluthafa og samþykki fjármálaeftirlita í Noregi og á Íslandi.
Hinn 23. ágúst tilkynnti KB banki hf. að hann hygðist bjóða viðskiptavinum sínum verðtryggð húsnæðislán til 40
ára með 4,4% fasta vexti að uppfylltum ákveðnum skilmálum. Í kjölfarið buðu hinir viðskiptabankarnir og sumir
sparisjóðir og lífeyrissjóðir áþekk lán. Vextirnir sem boðnir voru lækkuðu síðan niður í 4,2% undir lok mánaðarins í
kjölfar útboðs Íbúðalánasjóðs á íbúðabréfum.
Hinn 30. ágúst staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunnir sínar fyrir Íslandsbanka hf., A
fyrir skuldbindingar til langs tíma og F1 fyrir skammtímaskuldbindingar. Jafnframt var tilkynnt að horfur um lánshæfismatið væru stöðugar.
September
Hinn 17. september tilkynnti Seðlabanki Íslands hækkun vaxta bankans í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir
um 0,5 prósentur í 6,75% frá og með 21. september. Aðrir vextir bankans voru einnig hækkaðir um 0,5 prósentur
frá og með 21. september.
Hinn 27. september jók Íslandsbanki hf. hlutafé sitt um 200 m.kr. að nafnverði. Skráð hlutafé félagsins á aðallista
Kauphallar Íslands eftir hækkunina var 10,2 ma.kr. að nafnverði. Meðalsöluverð hvers hlutar var 10,80 kr.
Hinn 29. september tilkynnti KB banki hf. að kaup hans á danska bankanum FIH A/S hefðu verið samþykkt af
danska og íslenska fjármálaeftirlitinu og væru að fullu gengin í gegn samanber tilkynningu frá 14. júní síðastliðnum.
Samkvæmt tilkynningunni voru kaupin að mestu fjármögnuð með útgáfu víkjandi skuldabréfa og hlutafjárhækkun
til forgangsréttarhafa.
Hinn 30. september var hlutafé Straums fjárfestingarbanka hf. hækkað og nam eftir hækkun 5,4 ma.kr. að nafnverði. Hinir nýju hlutir voru m.a. notaðir sem greiðsla vegna kaupa á 14,41% hlutafjár í Íslandsbanka hf. af Burðarási
hf. sem seldi 5,33%, Landsbanka Íslands hf. sem seldi 4,67% og Landsbanka Luxembourg sem seldi 4,42%.
Hinn 30. september var settur á stofn markaður með stofnbréf Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis hjá H.F.
Verðbréfum.
Október
Hinn 1. október var fjárlagafrumvarp fyrir árið 2005 lagt fram. Gert var ráð fyrir 11,2 ma.kr. tekjuafgangi. Í frumvarpinu var kynnt stefna ríkisstjórnarinnar í ríkisfjármálum fyrir árin 2005 til 2008.
Hinn 6. október var hámarksfjárhæð lána frá Íbúðalánasjóði, bæði til kaupa á nýju og notuðu húsnæði, hækkuð í
11,5 m.kr. Jafnframt var ákveðið að almenn lán og viðbótarlán gætu að hámarki numið 13 m.kr.
Hinn 15. október var hlutafé KB banka hf. í Kauphöll Íslands hækkað um sem nam 1,1 ma.kr. að nafnverði. Skráð
hlutafé félagsins á aðallista Kauphallar Íslands eftir hækkunina var kr. 6.606.856.400 að nafnverði. Söluverð hins
nýja hlutafjár var samtals 52,8 ma.kr.
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Hinn 15. október var tilkynnt að fjárhæð lána Íbúðalánasjóðs gæti numið allt að 100% af brunabótamati fasteignar
í stað 85% áður.
Hinn 18. október var tilkynnt að yfirtöku Íslandsbanka hf. í Kredittbanken væri lokið. Alls samþykktu 99,4% hluthafa tilboðið.
Dagana 20. til 25. október heimsótti sendinefnd frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum Ísland og kynnti sér stöðu efnahagsmála á fundum með fulltrúum stjórnvalda og atvinnulífs. Álit sendinefndarinnar var birt á heimasíðu Seðlabankans
29. október.
Hinn 29. október tilkynnti Seðlabanki Íslands hækkun vaxta bankans í endurhverfum viðskiptum við lánastofnanir
um 0,5 prósentur í 7,25% frá og með 2. nóvember. Vextir á viðskiptareikningum lánastofnana í Seðlabankanum
voru hækkaðir um 0,75 prósentur frá 1. nóvember.
Nóvember
Hinn 3. nóvember tilkynnti Moody’s Investors Service að lánshæfismat KB banka hf. hefði verið hækkað.
Langtímaeinkunn bankans var hækkuð úr A2 í A1. Jafnframt var einkunn vegna víkjandi lána hækkuð úr A3 í A2
og C+ einkunn vegna fjárhagslegs styrkleika var staðfest. Skammtímaeinkunnin P-1 var jafnframt staðfest sem er
hæsta mögulega einkunn.
Hinn 5. nóvember tilkynnti Íslandsbanki hf. að hann hygðist bjóða viðskiptavinum sínum lán til húsnæðiskaupa
með veðsetningarhlutfalli allt að 100% af markaðsvirði. Lánin yrðu veitt til allt að 40 ára og háð vissum skilyrðum.
Aðrir viðskiptabankar og sumir sparisjóðir fylgdu í kjölfarið og tilkynntu að þeir hygðust bjóða viðskiptavinum sínum
sambærileg lánskjör.
Hinn 13. nóvember voru samþykkt lög á Alþingi um kjaramál kennara og skólastjórnenda í grunnskólum. Lögin
bundu endi á verkfall kennara sem staðið hafði frá 20. september. Í lögunum er kveðið svo á að hafi aðilar ekki
undirritað kjarasamning fyrir 20. nóvember 2004 skuli Hæstiréttur Íslands tilnefna þrjá menn í gerðardóm sem skal
fyrir 28. febrúar 2005 ákveða kaup og kjör félagsmanna Félags grunnskólakennara og Skólastjórafélags Íslands hjá
þeim sveitarfélögum sem veitt hafa launanefndinni umboð til kjarasamningsgerðar við félögin. Nýr kjarasamningar
milli aðla var undirritaður 17. nóvember og eiga úrslit atkvæðagreiðslu um hann að liggja fyrir 6. desember.
Hinn 16. nóvember staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Moody’s Investors Service lánshæfiseinkunnir sínar fyrir
Íslandsbanka hf., A1 fyrir langtímaskuldbindingar og P-1 fyrir skammtímaskuldbindingar. Einkunn fyrir fjárhagslegan
styrkleika, B-, beið staðfestingar.
Hinn 16. nóvember samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur að hækka útsvarshlutfall úr 12,7% í leyfilegt hámark sem er
13,03%. Einnig var samþykkt hækkun fasteignaskatts úr 0,320% í 0,345%. Áætlað er að þetta skili Reykjavíkurborg
um 0,9 ma.kr. í auknar tekjur árlega.
Hinn 22. nóvember var hlutafé Íslandsbanka hf. í Kauphöll Íslands hækkað um sem nam 1 ma.kr. að nafnverði.
Skráð hlutafé félagsins á aðallista Kauphallar Íslands eftir hækkunina var 11,2 ma.kr. að nafnverði. Söluverð hins
nýja hlutafjár var 10,65 ma.kr.
Hinn 26. nóvember staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunnir sínar fyrir Íslandsbanka
hf., A fyrir langtímaskuldbindingar, F1 fyrir skammtímaskuldbindingar, C í eigin einkunn og 2 í stuðningseinkunn.
Horfur um breytingar á matinu eru stöðugar.
Hinn 26. nóvember staðfesti alþjóðlega matsfyrirtækið Fitch Ratings lánshæfiseinkunnir sínar fyrir Landsbanka
Íslands hf, A fyrir langtímaskuldbindingar, F1 fyrir skammtímaskuldbindingar, C í eigin einkunn og 2 í stuðningseinkunn. Horfur um breytingar á matinu eru stöðugar.
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Desember
Hinn 2. desember ákvað bankastjórn Seðlabanka Íslands að hækka vexti bankans í endurhverfum viðskiptum við
lánastofnanir um eina prósentu í 8,25% frá og með 7. desember. Aðrir vextir hækkuðu frá og með 11. desember,
vextir daglána um eina prósentu og vextir viðskiptareikninga og innstæðna á bindireikningum um 1½ prósentu.
Hinn 2. desember var greint frá því í Peningamálum að Seðlabankinn myndi um áramót hætta kaupum á gjaldeyri
á millibankamarkaði sérstaklega til styrkingar gjaldeyrisforða sínum. Hins vegar myndi bankinn halda áfram kaupum
gjaldeyris til að fullnægja erlendri greiðsluþörf ríkissjóðs.
Hinn 2. desember voru fjáraukalög fyrir 2004 samþykkt. Áætlaðar tekjur og gjöld ársins hækkuðu um 9 ma.kr. Þar
af hækkuðu gjöld um 3 ma.kr. í meðförum þingsins en tekjur um rúmlega 1 ma.kr.
Hinn 2. desember samþykkti Alþingi að Íbúðalánasjóði væri heimilt að veita almenn 90% lán að ákveðinni hámarksfjárhæð, 14,9 m.kr.
Hinn 4. desember voru fjárlög fyrir 2005 samþykkt með 306 ma.kr. tekjum, 296 ma.kr. útgjöldum og 10 ma.kr.
áætluðum rekstrarafgangi. Útgjöld hækkuðu um tvo milljarða króna í meðförum þingsins og tekjur um tæpan
milljarð. Áætlaðar tekjur hækka um 5% að nafnvirði en 1% að raunvirði miðað við fjárlög og fjáraukalög 2004.
Gjöld eiga sömuleiðis að hækka um 5% að nafnvirði en standa nánast í stað að raunvirði. Útgjöld til fræðslumála
hækka mest, um 1,7 ma.kr. að raunvirði.
Hinn 10. desember samþykkti Alþingi lög um víðtækar breytingar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt. Tekjuskattur
einstaklinga lækkar um eina prósentu í ársbyrjun 2005, um eina prósentu í ársbyrjun 2006 og um tvær prósentur
2007 og verður þá 21,75% af skattstofni. Eignarskattur einstaklinga og lögaðila er afnuminn, þannig að ekki verður
lagður skattur árið 2006 á eignir í árslok 2005. Barnabætur hækka í tveimur álíka stórum áföngum á árunum 2006
og 2007. Í frumvarpi til laganna er áætlað að heildarframlög til barnabóta verði um 2,4 ma.kr. hærri á árinu 2007
en á árinu 2005.
Hinn 21. desember var dótturfélagi KB banka hf. í Finnlandi, Kaupthing Sofi Oyj, veitt bankaleyfi af finnska fjármálaeftirlitinu. Breyttist heiti dótturfélagsins í Kaupthing Bank Oyj. Þar með hafði KB banki hf. og dótturfélög hans
bankaleyfi í fimm löndum.
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